
 

AUTOPOPRAWKA z dnia 18.10. 2016 r. 

do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta na 2016 rok 

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2016 rok w następujący sposób: 

- w dziale w  dziale 010,  rozdziale 01009  zwiększa się  plan  wydatków bieżących o  kwotę 

82 000 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Spółki Wodnej  z przeznaczeniem na prace związane z 

umocnieniem rowu R-4 przy ul. Wysockiego na długości ok. 150 m oraz naprawę głównego zbieracza 

odprowadzającego wodę z ul. Kwiatowej i Kościuszki do rowu RS-24; 

 

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 82 000 

zł  przeznaczoną  na zadanie pn. „Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na 

ulicy Na Skraju”. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji technicznej 

należność za usługę wynosi 20 000 zł. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu zezwolenia 

na realizację przedsięwzięcia cały otrzymany materiał zostanie przekazany Milanowskiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w celu umożliwienia realizacji 

budowy obiektu; 

 

- zwiększa się plan  wydatków bieżących w dziale 926, rozdziale 92695 o  kwotę 1 000 zł na 

zabezpieczenie środków na nagrodę  za wybitne osiągnięcia sportowe, środki na ten cel pochodzą ze 

zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł w dziale 801, rozdziale 80195 

przeznaczoną na nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne; 

 

- zwiększa się plan  wydatków bieżących w dziale 926, rozdziale 92695 o  kwotę 11 600 zł 

na zabezpieczenie wypłat stypendiów dla 10 sportowców w okresie od września do grudnia br. oraz w 

dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 980 zł  na zabezpieczenie wypłat stypendiów edukacyjnych dla 

5 stypendystów w okresie  od września do grudnia br.  Środki na ten cel pochodzą z budżetu Referatu 

Oświaty: 

ze zmniejszenia planu wydatków  bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 przeznaczonych na zakup 

usług w ochronie zdrowia w kwocie 8 359 zł, ze zmniejszenia wcześniej zaproponowanej zmiany w 

dziale 801, rozdziale 80101 przeznaczonej na wynagrodzenia  z tytułu wzrostu zadań o kwotę 4 171 

zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków  bieżących w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 50 zł 

przeznaczonych na zakup materiałów w pozostałej działalności sportowej. 

 

Treść uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej autopoprawki. 


